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PROFIL  UCZNIA  IB  ROZUMIANY  JAKO

ZBIÓR  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH  XXI

WIEKU  JEST  IDEĄ  ORGANIZACJI

ZAJMUJĄCEJ  SIĘ  MATURĄ

MIĘDZYNARODOWĄ .  CECHY  PROFILU

WYRAŻAJĄ  WARTOŚCI  NIEODŁĄCZNIE

ZWIĄZANE  Z  FILOZOFIĄ  PROGRAMU

MIĘDZYNARODOWEJ  EDUKACJI .

WARTOŚCI  TE  PRZENIKAJĄ  WSZYSTKIE

TYPY  PROGRAMÓW ,  JAK  RÓWNIEŻ

KULTURĘ  I  ETYKĘ

WSZYSTKICH  SZKÓŁ  ZAANGAŻOWANYCH

W  PROGRAMY  IB  NA  CAŁYM  ŚWIECIE .  

 

 

PROFIL  UCZNIA  IB  TO  WIZJA  EDUKACJI

PRZYSZŁOŚCI ,  KTÓRA  ZA  GŁÓWNY  CEL

STAWIA  SOBIE  INSPIROWANIE ,

MOTYWOWANIE  I  OWOCNĄ  WSPÓŁPRACĘ

UCZNIÓW  ORAZ  NAUCZYCIELI .



dociekliwą - potrafi rozbudzić w sobie ciekawość świata; staje się
wnikliwym obserwatorem, a pasja odkrywcy towarzyszy mu przez
całe życie
wnikliwą - zgłębia idee, koncepcje i kwestie o dużym znaczeniu
lokalnym i globalnym przez co jego wiedza w wielu dziedzinach
nauki staje się coraz pełniejsza i bardziej zrównoważona
myślącą - wykazuje inicjatywę posługiwania się technikami
twórczego i krytycznego myślenia w rozwiązywaniu złożonych
problemów i podejmowaniu słusznych decyzji
komunikatywną - dzięki znajomości języków obcych potrafi z
powodzeniem i pewnością siebie wyrażać swoje poglądy; chętnie
nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, potrafi pracować w grupie
wierną zasadom - w życiu kieruje się szczerością i jest wierny
swoim przekonaniom; cechuje go wysoka kultura osobista oraz
głęboki szacunek dla godności osoby ludzkiej, a także innych
społeczności
wolną od uprzedzeń - rozumie i docenia kulturę oraz historię
swojego kraju, jednocześnie będąc otwartym na wartości i
tradycje innych jednostek i społeczeństw
troskliwą - empatia, współczucie i głęboki szacunek to uczucia,
którymi kieruje się w kontaktach z ludźmi, a niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi i troska o środowisko naturalne są bliskie
jego sercu
chętnie podejmującą wyzwania - nowe działania podejmuje z
odwagą, której towarzyszy spokój i przezorność; rozwija skrzydła
swojej niezależności, chętnie stawiając czoła nowym wyzwaniom
zrównoważoną - rozumie ogromne znaczenie intelektualnej i
emocjonalnej równowagi w dążeniu do samorealizacji
refleksyjną i świadomą - trzeźwo ocenia swoje uzdolnienia i
ograniczenia, potrafi analizować doświadczenia, co pozwala mu
wykorzystać własne możliwości, a niepowodzenia przekuć w
sukces

Uczeń IB aspiruje do bycia osobą:


